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ΣΧΕ∆ΙΟ  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ 68/2013 
 

 ∆ιενέργεια διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης έργου µε εταιρία παροχής υπηρεσιών η οποία θα 
διαθέσει έναν εργαζόµενο (οικοδέσποινα – καθαρίστρια) στο πλαίσιο της πράξης 

  «Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του 
Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης». 

 
Υποέργο 1: «Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης» 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 29.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ) 
 

 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ EΒΡΟΥ 

 
               Έχοντας υπόψη 

   1.   Tις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

68/2013 
 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ  
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

                                      
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
          ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ.: 25510-76436 
 FAX : 25510-76420 

                      e-mail: pelefteriadis@pgna.gr 
∆ΡΑΓΑΝΑ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Τ.Κ.: 68100 

Πληροφορίες: Π. Ελευθεριάδης 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Ε4690Ω3-Ρ92
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1.2. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

 

1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.6. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστα-
σης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.). 

1.7. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.8. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
204/19-7-1974), όπως ισχύει.  

1.9. Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο 
πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.10. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 
8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο 
αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.11. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα  από εµπορικές επιχειρήσεις). 

1.12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).  

1.13. Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138/5-6-2003).  

1.14. Π.∆. 113/2010 αναληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:   

2.1. Την υπ. αριθµ. 1012/30-3-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Λειτουργία δύο 
προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού Γενικού 
Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης» στο ΕΠ Αναπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 

2.2. Την υπ. αριθµ. 2611/20-7-2012 απόφαση προέγκρισης της ειδικής υπηρεσίας τοµέα υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ.∆. του ΕΠ Αναπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 

2.3. Την υπ. αριθµ. 2/∆.Σ16/30-7-2012 απόφαση του ∆.Σ των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων 
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Π.Γ.Ν.Ελεξανδρούπολης & Γενικού Νοσοκοµείου ∆ιδυµοτείχου µε Θέµα: Έγκριση υλοποίησης 
µε ιδία µέσα του υποέργου1«Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα 
Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης»  

2.4. Την υπ. αριθµ. 2340/23-10-2013 απόφαση του ∆οικητή του Π.Γ.Ν.Ε. µε την οποία ορίζεται 
τριµελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

2.5. Τις από 25/10/2013 τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας επιτροπης  

2.6. Την υπ. αριθµ Θ15/∆.Σ12/29-10-2013 απόφαση του ∆.Σ του Π.Γ.Ν.Ε. µε την οποία εγκρίνονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές και το σχέδιο διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµου για τη 
σύναψη σύµβασης έργου µε εταιρία παροχής υπηρεσιών η οποία θα διαθέσει έναν εργαζόµενο 
(οικοδέσποινα – καθαρίστρια) στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία δύο προστατευµένων 
διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης»Υποέργο 1: «Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα 
Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης» 

   2.7      Το υπ. αριθµ. πρωτ. 24283/5-11-2013 έγγραφο της κας Πελέκη Παρασκευής, Στελέχους της 
Μονάδας Β της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγγύης, µε το οποίο 
εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προκήρυξης.  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Προχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή, µε αντικείµενο τη σύναψη σύµβασης έργου µε εταιρία παροχής υπηρεσιών η 
οποία θα διαθέσει έναν εργαζόµενο (οικοδέσποινα – καθαρίστρια) στο πλαίσιο της πράξης 
«Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού  
Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης» 

 
            2. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜEΡOMHΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Π.Γ.Ν. Έβρου 

Τοποθεσία : ∆ραγάνα 

Γραφείο Προµηθειών 

17/12/2013 ΤΡΙΤΗ 11:00 π.µ 

 
Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την  16/12/2013 ηµέρα  
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 είναι εκπρόθεσµες και  επιστρέφονται  χωρίς να  
αποσφραγισθούν. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 
Ο πάροχος της υπηρεσίας, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 

κρατήσεις και οι οποίες έχουν ως εξής: 
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1 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. - Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

 άρθ. 22 Π.∆. 422/1981 (ΦΕΚ 114Α/04-05-1981): 
3% 

2 Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  
 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-
06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 
παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

3 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 
για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

0,10% 

 
• Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου ήτοι επιβάρυνση 2,40 % επί της 
κράτησης Μ.Τ.Π.Υ. ( αρ. 10 Ν. 187/1943 (ΦΕΚ 156Α/31-05-1943) και αρ. 7 Ν 1884/1990 (ΦΕΚ 
81Α/16-06-1990). 

• ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 
54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται 8% φόρος εισοδήµατος. 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
• Τα έξοδα  µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
 9. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις 14-11-2013 προς δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ και στις παρακάτω Ελληνικές εφηµερίδες: 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ: 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. ΓΝΩΜΗ  
 

 10. Στο Επιµελητήριο Έβρου 
     11.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε 
και στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Ε., στο Πρόγραµµα ∆ι@ύγεια και έλαβε αριθµό Α∆Α: 
……………………….. 

 
  Για ότι δεv προβλέπεται απo τηv παρούσα διακήρυξη ισχύουν oι περί προµηθειών διατάξεις 
τoυ ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

            
                O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ 
 
 
 
                            ∆. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

      
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 Α) Έλληνες Πολίτες 
 Β) Αλλοδαποί 
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 Γ) Νοµικά Πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
 ∆) Συνεταιρισµοί 
 
2. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
       Οι υποψήφιοι ανάδοχοι,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο 
φάκελο  τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007: 
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει 
συµπληρωµένη, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, (Η Υπεύθυνη ∆ήλωση διατίθεται προς 
συµπλήρωση στο τέλος της ∆ιακήρυξης) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ & ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ) 
β) Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 
γ) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  δεν απαιτείται 
∆ιευκρίνιση: Όσον αφορά για τα Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά οι απαιτούµενες κατά 
τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της 
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού. 

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
• Πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 
δ)  Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ισχύουσες κατά την ηµέρα αποσφράγισης των 
προσφορών. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η/οι ασφαλιστική/ές ενηµερότητα/ες αφορούν  τα  
ασφαλιστικά  ταµεία,  στα  οποία  υποχρεούται  η  εταιρεία  να  καταβάλλει εισφορές». 
στ) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
• Πρόεδρος και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. 
• Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

ζ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 
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� δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
� δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

η) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.∆. 118/2007).  

θ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επιµελητήριο 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή 
που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.  Η υποχρέωση αφορά όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού, η 
εταιρία δεσµεύεται πρίν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει Βιογραφικό Σηµείωµα, 
Πιστοποιητικό Υγείας και Απολυτήριο Λυκείου του υπο πρόσληψη ατόµου (Οικοδέσποινα – Καθαρίστρια).  
 

3. Οδηγίες – τρόπος υποβολής προσφορών 

Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφηµένη (Τεχνική και Οικονοµική προσφορά) σε ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007). 

Τα οικονοµικά στοιχεία - Οικονοµική προσφορά τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
     Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.4.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
1.4.2 Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου δηλ.«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ». 
1.4.3 Ο αριθµός της διακήρυξης 68/2013 
1.4.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 17-12-2013. 
               ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «τη σύναψη 
σύµβασης έργου µε εταιρία παροχής υπηρεσιών η οποία θα διαθέσει έναν εργαζόµενο 
(οικοδέσποινα – καθαρίστρια) στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία δύο προστατευµένων 
διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης» 

 
Τα στοιχεία του αποστολέα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί στην  προσφορά  και e- mail 
επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων. 

 

  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
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µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές καθώς και αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, 
εκπρόθεσµες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 
 
Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη 

σύγκριση των προσφορών. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ 
ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ (εφ΄ όσον υπάρχουν). 

Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη 
σε κάθε φύλλο την προσφορά τους. Επίσης, απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να υπάρχει 
συνεχής αρίθµηση σε κάθε φύλλο τόσο της τεχνικής όσο και της οικονοµικής προσφοράς 
καθώς και των δικαιολογητικών συµµετοχής.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετασχόντων στις προσφορές και στα δικαιολογητικά µε 
δικαίωµα λήψης µόνο γνώσης αυτών, ορίζεται αυστηρά σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 
 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί µειοδότης είναι υποχρεωµένος µέσα σε 10 ηµέρες από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης – οικονοµοτεχνικών 
προσφορών θα γίνει σε ένα (1) στάδιο.  

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

          3.1. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οι οποίοι εµπεριέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και οι 
φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές, θα πρέπει να 
µovoγράφovται και να σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο ή εάν υπάρχει διατρητικό µηχάνηµα 
µετά την διάτρηση µε την οποία θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης, θα 
υπογράφονται η πρώτη και η τελευταία σελίδα. 

         3.2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση 
όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό (πρακτικό συµµετασχόντων) το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη της. Επίσης µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 
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προβαίνει στην σύνταξη νέου πρακτικού (πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης).  

       3.3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιρίων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα πρακτικά συµµετασχόντων 
και τεχνικής αξιολόγησης. Μονογράφει δε κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονοµικές Προσφορές και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 
που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.   

  Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαµηλότερη τιµή 
προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής θα κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 

 
1. Τρόπος πληρωµής  

2.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά τη σύνταξη από την επιτροπή επίβλεψης και 
παραλαβής του Π.Γ.Ν.Ε του πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών και µετά από προηγούµενη 
θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση από τον 
ανάδοχο: 

Α) Τιµολογίου  

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

Γ) Πρακτικό Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του έργου που έχει ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης, υπογεγραµµένο από την αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί. 

2.2. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής 
του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου. 

2.3 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

2.4 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο 
καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου 
που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 

2.5 Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 
διενέξεων µεταξύ του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, 
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. 
Επίσης, δεν προσµετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση 
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λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 

2. Χρόνος ισχύος σύµβασης 
3.1 Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) µήνες.  
3.2 Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί 
σύµβαση από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή από το αρµόδιο Υπουργείο ή από τη ∆.Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, 
κατόπιν διαγωνισµού. 
3.3 Οι συµβάσεις Κρατικών Προµηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, κατ΄ εφαρµογή 
των διατάξεων της µε αριθµό 1113309/1303/∆Τ & Ε.Φ. πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. 
Οικονοµικών. 
 
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

             Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής είναι υποχρεωµένος vα  καταθέσει 
έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.  

 
 

5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η 
χαµηλότερη τιµή. 
 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
 α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 β. Ο ανταγωνισµός που θα αναπτυχθεί. 
 γ. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή παρεµφερή υπηρεσία. 
 Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο µε την χαµηλότερη τιµή εκ των υποψηφίων 
αναδόχων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θα θεωρηθούν οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή σύγκρισης και 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις περιγραφές, προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆. 60/2007, σε 
συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού. 

 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.∆/τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως επόµενη 
πλέον χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη πλέον χαµηλότερη τιµή  και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από 
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τους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται.  

 

6.ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκοµείου, χωρίς 
προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 

6.2. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών 
του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

6.3 Τροποποίηση της σύµβασης γίνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, ύστερα από έγγραφο 
αίτηµα του ενός εκ των συµβαλλόµενων µερών, και µετά την αποδοχή από το άλλο. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όvoµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, 
ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου oργάvoυ. 

1.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν  προσέφερε τις υπηρεσίες του µέσα στov συµβατικό 
χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. 

1.3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύµβαση, 
εφόσον: 

1.3.1.Η σύµβαση δεv υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν προσφέρθηκαν µε ευθύνη τoυ Νοσοκοµείου. 

1.3.2.Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

1.4. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επι-
βάλλovται µε απόφαση τoυ ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ oργάvoυ, τo 
oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007. 

1.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή 
την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

 

 2. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
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τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στο Νοσοκοµείο και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 3. ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1.  Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ 
απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τηv συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  

3.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προµηθευτής στο 
Νοσοκοµείο κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

3.3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
                                              
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος του έργου θα διαθέσει έναν εργαζόµενο (οικοδέσποινα – καθαρίστρια) για τις ανάγκες 

των δύο προστατευµένων διαµερισµάτων που θα εκµισθώσει το Π.Γ.Ν.Ε. στα πλαίσια της πράξης 
«Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του 
Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης». 

Ωράριο εργασίας: καθηµερινά εκτός Κυριακής έξι ώρες την ηµέρα σε πρωινό ωράριο (σύνολο 
εβδοµαδιαίων ωρών 36).  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1.     Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς 
ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό  και στις εγκαταστάσεις  των διαµερισµάτων ή σε 
οιονδήποτε τρίτο, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του ή των εργασιών του. 

2.     Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε το 
Π.Γ.Ν. Έβρου ή άλλο δηµόσιο φορέα. 

3.     Ο υπάλληλος του αναδόχου πρέπει να κατανοεί, οµιλεί και να διαβάζει την ελληνική 
γλώσσα σε βαθµό που να αντιλαµβάνεται τις εντολές και οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, να είναι εκπαιδευµένος, υγιής, να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και C και να είναι εφοδιασµένος 
µε κάρτα εµβολιασµού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου, άριστος στο ήθος του, άψογος από 
πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους, στο προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ε. και τους ενοίκους των 
διαµερισµάτων.  

4.     Ο ανάδοχος θα τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων 
σε αυτόν.Το Π.Γ.Ν.Ε. δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους του 
αναδόχου και η υποχρέωση του Π.Γ.Ν.Ε. εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα 
αµοιβής του αναδόχου.  
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5.     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας 
στον χώρο για την φύλαξη των πραγµάτων και υλικών του. 

6.     Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και 
επιµέλεια και είναι υπεύθυνος έναντι των κρατικών αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας 
στους χώρους που περιλαµβάνονται στη σύµβαση για όλο το χρόνο εργασίας του και για όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας. Φέρει δε κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω 
πληµµελούς καθαριότητας των χώρων. 

7. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύµβασης απορρεουσών 
δικαιωµάτων του αναδόχου και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων του αναδόχου, δηλούντος 
ρητώς ότι παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος ενεχυριάσεως των απαιτήσεων του προς 
οιονδήποτε τρίτο φυσικό  ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, πιστωτικό οργανισµό ίδρυµα ή 
τράπεζα και προς αυτό ακόµα το δηµόσιο. 

8. Ο ανάδοχος για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να  
έχει την  έγκριση από την επιτροπή νοσοκοµειακών λοιµώξεων του Νοσοκοµείου.  

 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (οικοδέσποινες-καθαρίστριες) 
• Υποστήριξη των ασθενών στην φροντίδα του προσωπικού και κοινόχρηστου χώρου τους  
• Φροντίδα όλων των χώρων των προστατευµένων διαµερισµάτων σε συνεργασία µε τους ασθενείς 

των διαµερισµάτων. 
• Μαγείρεµα και φροντίδα για την επάρκεια τροφίµων στο χώρο πάντα σε συνεργασία και 

υποστηρικτικά µε τους ασθενείς των διαµερισµάτων  
• Κινητοποίηση των ασθενών και συνεργασία µε τα πρόσωπα αναφοράς τους για την ανάθεση επί 

µέρους εργασιών στους ασθενείς. 
• Συµµετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των ασθενών και γενικότερα στο ηµερήσιο 

πρόγραµµα απασχόλησής τους. 
• Τήρηση λογοδοσίας. 
• ∆ιευθέτηση καθηµερινών, λειτουργικών προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. 
• ∆ιαθεσιµότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
• Συµµετοχή στις συναντήσεις της πολυκλαδικής θεραπευτικής οµάδας. 
• Τήρηση του εσωτερικού κανονισµού. 

• Τήρηση των κανόνων Υγιεινής και συνθηκών ασφάλειας. 

Όσον αφορά την καθαριότητα 

 
ΥΛΙΚΑ  – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους (χρώµα σακούλας/περιέκτη –µαύρο) και θα 
αποµακρύνονται από τα διαµερίσµατα µία φορά την ηµέρα ως οικιακά απορρίµµατα. 
2. Όλες οι σακούλες των  απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιµοποιούνται 
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για δεύτερη φορά και θα δένονται µε σφικτήρες. Εάν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται 
σε δεύτερο του ιδίου χρώµατος που και αυτός δένεται καλά. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ Ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

• Χρησιµοποιούνται µέθοδοι καθαρισµού τέτοιες ώστε να ελέγχεται η διασπορά της σκόνης (χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας) 
• Κατά τον υγρό καθαρισµό δεν πρέπει να µένουν υπολείµµατα νερού, αποτυπώµατα λεκέδων παρά η 
ελάχιστη υγρασία που απαιτείται για να δράσει το απολυµαντικό και να στεγνώσει σε λίγα λεπτά. 
• ∆εν πρέπει να αναµιγνύονται απορρυπαντικά και απολυµαντικά µαζί  
• Η καθαριότητα γίνεται από τις υψηλότερες προς τις χαµηλότερες επιφάνειες και από τις καθαρές προς 
τις ακάθαρτες. 
• Οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά µε τα χέρια του προσωπικού ή των ενοίκων όπως πόµολα, 
κουδούνια, απαιτούν συχνή καθαριότητα και δεν πρέπει να αγγίζονται µε λερωµένα χέρια ή γάντια. 
• Τα µπάνια νιπτήρες τουαλέτες και ο επιτοίχιος εξοπλισµός τους καθαρίζονται λεπτοµερώς µε 
απολυµαντική διάλυση. 
• Ο εξοπλισµός καθαριότητας (κουβάδες, σφουγγαρίστρες, και ξεσκονόπανα πολλαπλών χρήσεων) µετά 
το τέλος της εργασίας πλένονται, απολυµαίνονται, στεγνώνουν και αποθηκεύονται για την επόµενη 
χρήση τους σε ασφαλές σηµείο. 
 
Προτείνεται τα υλικά καθαριότητας (σκούπες, σφουγγαρίστρες, υγρά καθαρισµού κτλ) να 
περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς της εταιρίας. 
 
 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
1. Τουαλέτες 
2. ∆ιάδροµοι 
3. Σαλόνι 
4. Κουζίνα 
5. ∆ωµάτια ενοίκων 
 
 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : 
1. Μπαλκόνια  
2. Παράθυρα, τζαµαρίες 
3. Ντουλάπια κουζίνας εσωτερικά 
4. Τίναγµα και καθάρισµα χαλιών 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
Α. ∆ΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΙΚΩΝ 
Η καθαριότητα στα δωµάτια των ενοίκων γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε : 
α) Αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
β) Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα  
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γ) Συνεχίζουµε µε το υγρό ξεσκόνισµα του δωµατίου το οποίο περιλαµβάνει ξεσκόνισµα τραπεζιών, 
κονσόλων, φωτιστικών τοίχου, καθισµάτων , πόρτες και τα χερούλια τους (καθηµερινά) και περβαζιών 
και τζάµια παραθύρων(εβδοµαδιαίως). 
δ) Μία φορά την ηµέρα θα γίνεται σφουγγάρισµα των δωµατίων. 
 
Β. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
1. Αρχίζουµε από το ανώτερο στο κατώτερο καθηµερινά. 
2. Καθαρίζουµε πρώτα τη λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, τους καθρέπτες, τους τοίχους γύρω από τον 

νεροχύτη και αν υπάρχουν αυτόµατες συσκευές σαπουνιού , πριν τις γεµίσουµε τις καθαρίζουµε, 
πλένουµε µε απολυµαντικό τις βρύσες και τους νεροχύτες. 

3. Πλένουµε τον κάδο των σκουπιδιών (δύο φορές την εβδοµάδα), αλλάζουµε σακούλα καθηµερινά. 
4. Ξεπλένουµε την τουαλέτα και ρίχνουµε απορρυπαντικό στη λεκάνη. 
5. Καθαρίζουµε το µέσα µέρος µε βούρτσα, στη συνέχεια το εξωτερικό µέρος. 
6. Τέλος ρίχνουµε απολυµαντικό. 
7. Απολυµαίνουµε τη βούρτσα και τη θήκη της καθηµερινά. 
8. Φροντίζουµε να υπάρχει χαρτί. 
9. Η σφουγγαρίστρα να είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται σε άλλους 

χώρους. 
 
Γ. ΣΑΛΟΝΙ 
Αρχίζουµε και εδώ καθηµερινά: 
1. Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και τα χαλιά. 
2. Υγρό ξεσκόνισµα καναπέδων , καθισµάτων τραπεζιδίων, περβαζιών παραθύρων κ.τ.λ. 
3. Σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό. 
 
∆. ΚΟΥΖΙΝΑ 
Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου (σκούπισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός 
πλακιδίων, καθαρισµός πάγκων εργασίας νεροχυτών κ.τ.λ.) 
Η σφουγγαρίστρα θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για αυτόν τον χώρο, οι δε σακούλες απορριµµάτων 
θα αλλάζουν τακτικά µόλις γεµίσουν κατά  τα 2/3. 
  
Ο εργαζόµενος που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να 
συνεργάζεται µε τους ενοίκους ώστε να εκτελούν µαζί τις περισσότερες από τις εργασίες (στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης) πάντα υπό την καθοδήγηση και συνεργασία µε την Πολυκλαδική Θεραπευτική Οµάδα 
(προσωπικό) των προστατευµένων διαµερισµάτων.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (οικοδέσποινα-καθαρίστρια): 
• Απολυτήριο  λυκείου  
• Πιστοποιητικό Υγείας 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
• Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία µε ψυχικά ασθενείς, µε ηλικιωµένα άτοµα ή άτοµα που χρειάζονται 

άλλη ειδική φροντίδα. 
• Εκπαίδευση στο αντικείµενο της απασχόλησης. 
• Υψηλό κίνητρο, διάθεση για προσφορά και φροντίδα. 
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• Οργανωτικές ικανότητες. 
• Εξοικείωση, άνεση στην επαφή µε τους ασθενείς και µε το υπόλοιπο προσωπικό. 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

         
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το Γ.Ν. «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αναθέτουσα αρχή, 
σύµβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών …………………………..…., συνολικής αξίας 
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. …../2013 διακήρυξης του  Π.Γ.Ν.Ε. 
«……………………….») και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή 
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της 
συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 
…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης 
Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας 
και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και 
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, 
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση 
αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
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εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Σ Υ Μ Β Α Σ Η  …………… 

 
Αξίας : …………………. 

( ολογράφως) 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

 
Για το έργο: παροχής υπηρεσιών οικοδέσποινας – καθαρίστριας στο πλαίσιο της πράξης 

«Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του 
Πανεπιστηµιακού  Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης» 

 
 
      Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα ……………………………………………………….. οι υπογεγραµµένοι, αφ ενός µεν 
ο κ. ∆. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιοικητής, εκπροσωπώντας νόµιµα µε αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστηµιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο Έβρου (Π.Γ.Ν.Ε.) και αφετέρου, η 
εταιρεία………………………………………………………………….., νοµίµως εκπροσωπούµενη, έχοντας υπόψη :  
 
 1. Την αριθµ χχ/2013 διακήρυξη του Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ  
2. Την υπ. Αριθµ. …………………………………………. απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία κατακυρώνεται η υπ. 
αριθ. πρωτ. ………………………  προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, ο οποίος για συντοµία 

θα ονοµάζεται στο εξής «Ανάδοχος», το έργο παροχής υπηρεσιών οικοδέσποινας – καθαρίστριας στο 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία δύο προστατευµένων διαµερισµάτων στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη 
του διαγωνισµού καθώς και στη προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) µήνες.  
Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί 

σύµβαση από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή από το αρµόδιο Υπουργείο ή από τη ∆.Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, 
κατόπιν διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
(∆ιαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη-τεχνικές 
προδιαγραφές- και την προσφορά του αναδόχου) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκοµείου για την επίβλεψη της διαδικασίας 
του έργου καθώς και την τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου, θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς 
του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης. 

Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πληµµελώς (αποδεδειγµένα µε αναφορές, παρατηρήσεις 
κλπ.) το Νοσοκοµείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο µε τις ανάλογες 
κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά τη σύνταξη από την επιτροπή επίβλεψης και 
παραλαβής του Π.Γ.Ν.Ε του πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών και µετά από προηγούµενη 
θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση από τον 
ανάδοχο: 

Α) Τιµολογίου  

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

Γ) Πρακτικό Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του έργου που έχει ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης, υπογεγραµµένο από την αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί. 

 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου. 

 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής 
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και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο 
καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου 
που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 

 Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ 
του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις 
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράτε 
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.∆., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε 
ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκοµείο από την µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 
Σύµβασης. 

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιµολόγιό του, τον αριθµό της παρούσας σύµβασης. 

Η µη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη εξόφληση του τιµολογίου του 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 και του Π.∆. 

118/07, καθώς και κάθε µεταγενέστερης  διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης 
του διαγωνισµού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείµενα αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την 

αριθµ.χχχχχχχχχχχχχχχχχχ εγγυητική επιστολή ποσού χχχχχχχχχχχχχχχχ Τράπεζας 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 
όρων της παρούσας σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύµβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνηµµένα έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων 
όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί 

        Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 
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που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του 
συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 
εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις 
ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και 
αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους. Από αυτά, τα δύο (2) έµειναν στο 
Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

Π.Γ.Ν.Ε. 
        Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

  
 
     ∆. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

(Σφραγίδα-Υπογραφή-
Ονοµατεπώνυµο-Α∆Τ 

υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1):     ΤΗΝ 4η ∆.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Π.Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός
: 

 Αριθ
µ: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείο
υ 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας: -----------------------
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου στον ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό που αφορά 
προµήθεια ……………………………………..µε αριθµ διακ…./ 

 

 

 

 
Ηµεροµηνία:                      

..…/……/.2013 
 

                                                  Ο – Η ∆ηλ. 
                                                      (Υπογραφή + σφραγίδα 

                                                      +νόµιµη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 
 

• ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ.α 
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007, ήτοι.: 
√   συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
συµβουλίου. 
√   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συµβουλίου της 26ης Μαΐου1997 και στο άρθρο 3 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.   
 √  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  
 √  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 √   Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 √    Για κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων του αγορανοµικού κώδικα, σχετικά σχετικά µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 

• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2,του 
άρθρου6 του Π.∆.118/2007. 

• δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920(όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική εκκαθάριση του 
Ν.1892/1990(Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

• είναι εγγεγραµµένη στο επιµελητήριο………………………και το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
είναι ………………………………………………...……………………… 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις της προς την εφορία και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίου καταβάλονται  τις εισφορές κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………. 

• δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 
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18,34 και 39 του Π.∆.118/2007,κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
• αναλαµβάνεί την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του 

άρθρου 6 του Π.∆.118/2007,κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π.∆. 
• Ο συνεταιρισµός   λειτουργεί νόµιµα ( αφορά µόνο συνεταιρισµούς ). 
• ότι µέχρι την υποβολή της προσφοράς η επιχείρηση υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων 

νοµίµων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα.  
• ότι η προσφορά  συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έχω λάβει γνώση των όρων 

της και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
 

 
Ηµεροµηνία:   ..…/……/2013 

                                                                                                                                                  
            Ο – Η 
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